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Referat af studienævnsmøde for IVK-studienævnet den 27. september 2018 kl. 14.15 - 16.30 i
Slagelse

Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Stina Rydell Brøgger (SRB)
Øvrige tilstedeværende: Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen, Tine Jambang, Marian
Pedersen.
Med afbud: Cindie Aaen Maagaard, Maria Louise Lidsmoes, Ann-Cathrine Trane Nielsen, Michael
Libak Hansen
Uden afbud: Ingen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (udgår)
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Opfølgning på uddannelsesberetningssamtaler for BA og kandidat, Odense
7. Godkendelse af uddannelsesberetning for Slagelse (bilag)
8. Evaluering af studiestartsaktiviteterne og studiestartsprøver
9. Offentliggørelse af semesterplan (bilag)
10.Indførelse af undervisningsdeltagelse på 1. og 2. semester (bilag)
11.Evt.
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad.2. Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1. Evalueringsproblemer
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at der fortsat er problemer med at få det digitale evalueringssystem til at fungere optimalt. Derfor har FS rettet henvendelse til fakultetet for at få oplyst, om
systemet ville kunne forventes at køre tilfredsstillende ultimo oktober. På dette tidspunkt gennemfører IVK-uddannelserne de digitale obligatoriske midtvejsevalueringer, som studienævnet tidligere
har besluttet. Fakultetet har meddelt, at det ikke er holdbart at satse på en digital afvikling af midtvejsevalueringerne i dette semester. Om slutevalueringen vil kunne gennemføres digitalt er pt usikkert. Derfor er det besluttet, at midtvejsevalueringen i oktober ved IVK skal gennemføres som tidligere via skriftlige evalueringer. Studielederne har udsendt information til alle undervisere herom.
3.2. Projekt: Datadrevet kvalitetsudvikling og frafaldsminimering på humaniora.
FS informerede om dette forskningsprojekt, der er et samarbejde mellem CIFU og SDU Universitetspædagogik. I projektet foretages der en systematisk undersøgelse over tre år af årsager til frafald
og sammenhængen mellem frafald og studerendes oplevelser af undervisnings- og studiemiljø. I det
udleverede materiale ses resultaterne for én årgang, der er fulgt gennem et semester. Blandt de udvalgte uddannelser med stort frafald er IVK uddannelserne med engelsk både i Odense og Slagelse.
Resultaterne for Odense og Slagelse er nu slået sammen men vil fremefter blive adskilt.
De mest kritiske tal for IVK gælder dels de studerendes svar på spørgsmålet om adgang til underviserne, dels om feedback. Heidi Hansen (HH) pegede på, at nogle af spørgsmålene, som f.eks. om
den studerende har drøftet sit videre karriereforløb med sin underviser, ikke umiddelbart ligger i de
første semestre af uddannelsesforløbet og dermed ikke indgår i undervisningen.
3.3. Adgangskrav til uddannelserne v. SDU.
FS informerede om, at adgangskravene til uddannelserne ved SDU vil blive skærpet fra 2021. Direktionen har ønsket, at adgangskravet til alle uddannelser skulle fastsættes i lighed med KU’s dvs.
med en gymnasiekvotient på 6. Humaniora har heroverfor peget på de meget alvorlige konsekvenser en sådan beslutning ville have for visse af de humanistiske uddannelser. I forlængelse heraf pegede FS også på betydningen af forskellige søgemønstre til forskellige universiteter og uddannelser.
F.eks. geografiens betydning, hvor KU kan forekomme studerende mere attraktivt end f.eks. Slagelse og Odense.
Fakultetet har nu indstillet til direktionen, at der varsles følgende karakterkrav fordelt på 3 grupper:
1. Karakterkrav: 6,0/35i uniTest score (herunder hører IVK engelsk, Odense)
2. Karakterkrav: 5,0/35 i uni Test score
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3. Karakterkrav: 4,0/35 i uniTest score (herunder øvrige IVK-udd., Odense og Slagelse)
HH nævnte, at da der nu er indført testbaseret optag, motiveret ansøgning for kvote 2-ansøgere, vil
det være ønskeligt, at flere ansøgte gennem kvote 2. FS var enig i dette synspunkt og nævnte supplerende hertil, at man maksimalt må optage halvdelen gennem kvote 2.
3.4 Ændrede krav for tildeling af udvekslingspladser
FS oplyste, at uddannelsesrådet har vedtaget minimumskrav for søgning af udvekslingspladser, således at ansøgere kun kan tages i betragtning til en af SDU’s udvekslingspladser, hvis de på ansøgningstidspunktet:
- har bestået mindst 30 ECTS på SDU
- har et snit på minimum 2.

Ad.4 Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
Fagrådet i Odense: Stina Rydell Brøgger (SRB) meddelte, at der den 1. oktober er generalforsamling i IVKkommitèen. Her skal vælges bestyrelse (formand, næstformand, kasserer, bestyrelse)
Student Forum i Slagelse: Der var ingen repræsentant fra Student Forum i Slagelse

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Opfølgning på uddannelsesberetningssamtaler for BA og kandidat, Odense
FS meddelte, at der var blevet afholdt statusmøde med fakultetet den 20. september vedr. uddannelsesberetningerne for BA- og Kandidatuddannelserne for Odense. På mødet blevet der generelt tilkendegivet meget stor tilfredshed med beretningerne, der blev vurderet at være meget grundige og
omfattende. Endvidere blev drøftet en række centrale problemstillinger herunder forskningsdækningen på de forskellige studier. FS nævnte videre, at der kommer en opfølgning på drøftelserne fra
mødet, når udkastet til handlingsplanerne fra fakultetet ligger klar.
I relation til beretningen for kandidatuddannelsen oplyste FS videre, at der nu foreligger de nyeste
ledighedstal. For 4-7 kvartal for kandidater fra2016 2016 er der en ledighed på 20%, hvilket er omtrent gennemsnittet for de humanistiske uddannelser samlet set.

Ad.7. Godkendelse af uddannelsesberetning for Slagelse
Uddannelsesberetningen for Slagelse for IVK- og PBA-uddannelserne blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad.8. Evaluering af studiestartsaktiviteterne og studiestartsprøver
Punktet udsættes til næste møde.
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Ad.9. Offentliggørelse af semesterplan
FS orienterede om en henvendelse fra en studerende i forbindelse med studiestart. Den studerende
gjorde opmærksom på, at studiet jo forventer, den studerende møder op til semesterstarten og er
forberedt til at kunne deltage i undervisningen; men dette vanskeliggøres af, at der ikke er udsendt
en semesterplan, der muliggør forberedelse inden undervisningsstart. FS ønskede studienævnets
holdning til, om der evt. skulle fastsættes en deadline for, hvornår semesterplaner skulle være klar.
Christian Mosbæk Johannessen (CMJ) bemærkede, at der allerede i forvejen er mange arbejdsopgaver med deadline i august (reeksaminer, undervisningsplanlægning, bogbestilling mv.) og fandt det
ikke umiddelbart hensigtsmæssigt at føje yderligere til.
Lars Bøcher (LB) foreslog, at studielederen evt. kunne rette henvendelse til de undervisere, der ikke
rettidigt har fået lagt semesterplanerne ud. I forlængelse heraf nævnte Hanne Geertsen (HG), at i
Slagelse underretter underviserne via en announcement de studerende om semesterplanen. Heri får
de studerende oplyst, hvornår de vil kunne forvente at få en undervisningsplan, materialeliste mv.
SBR bakkede op om dette initiativ med en announcement.
Studienævnet besluttede at opfordre underviserne til at kommunikere ud til de studerende i god inden studiestart, hvornår de vil kunne forvente at få deres semesterplan evt. i en kombination med en
velkomsthilsen.

Ad.10. Indførelse af undervisningsdeltagelse på 1. og 2. semester
FS nævnte, at de foreløbige planer nu er lagt frem for studienævnet med henblik på drøftelse på
næste møde. Her vil også planerne for Slagelse blive fremlagt og drøftet.

Ad.11. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 25. oktober i Odense 14.15-16.30

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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